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Afbud:  Thomas 
Afbud næste møde:  

Fraværende:  
Sang: Henrik 

Sang næste møde:  
  
  

Referat:  
  
  
101/18  
Godkendelse af referat fra skolebe-
styrelsesmødet den 24. oktober 2018 

Referat godkendt. 

  
  
102/18  
Meddelelser fra.  

a) eleverne Formøde afholdt sammen med kontaktlærer for elevrådet 
på mellemtrinnet. 
Besøg fra Headspace til elevrådsmøde. Et projekt for unge, 
der har det svært. Formålet er at få en bedre trivsel i de 
danske folkeskoler. 
Elevrådet arbejder med ”Den gode pause”. 
Der har været tyveri på 7. og især 8. årgang.  
Der har været afholdt juleklippedag for 7. og 8. årgang 
den 23.11. 
7. årgang har lang skoledag torsdag den 29.11. med 
deltagelse af forældre. Afslutning af emneuge om ”Novel 
Engineering”. Elever og lærere holder fri fredag. 
Projektuge på 8. årgang. 
Deltagelse i Edison: Der var en gruppe, der gik videre til 
finalen i Fredericia. 

b) ledelsen SFO:  
Der er en medarbejder, der skal på barsel.  
Nissekor øver. De skal optræde på plejehjemmet med 
Lucia.  
Har været i Nygadehuset og arbejde med glas.  
Indskoling:  
Har arbejdet med trivselsrapport og drøftet 
indsatsområder.  
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PLF for indskoling og mellemtrin (Pædagogisk Lærings 
Fællesskaber) mødes om indsatser i kommunen. I PLF for 
specialundervisning søges om et udviklingsprojekt, hvor vi 
kan udvikle kompetencer til at få en kontakt mellem 
special- og almenområdet.  
Juleklip for indskolingen den 30.11. Der afholdes også 
juleklip for personalet i indskolingen. 
Byggeriet: Der er begyndt at komme vægge på 
fundamentet. Det går stærkt. 
Matematikkens dag er afviklet – og det er gået godt. 
Politiet har givet 1000 kroner til en klasse, hvor alle havde 
reflekser på. 
Mellemtrin:  
Politiet har også været på Vestergade. Men her var der 
ingen klasser, hvor alle havde reflekser på. 
Der har været arbejdet med trivselsrapporten på 
mellemtrinnet. 
Alternativ uge i uge 46. Den er gået rigtig godt.  
Drøftelse af, om det vil være godt at forkorte skoledagen i 
specialklasserne på mellemtrinnet med 3 lektioner om 
ugen. Forslag udarbejdes og medbringes i 
skolebestyrelsen. 
Juleklip 30.11. og Lucia 14.12. 
Overbygning:  
Deltagelse i Edison med 7. årgang var en god oplevelse. 
Det udvikler evnen til at arbejde projektorienteret. 
9. årgang har været i Berlin. De har haft en god tur. Turen 
sluttede af med en uheldig episode, hvor en lille film af en 
elev blev delt med nogle andre elever. Episoden blev 
håndteret med det samme – og efterfølgende med 
samtaler med implicerede elever og deres forældre. 
Tyveri – især på 8. årgang – er en udfordring. Vi prøver at 
indrette os, så det ikke er muligt at stjæle. Politi 
indblandes, når det er muligt.  
Terminsprøver for 9. årgang afvikles i denne uge. 
Projekt for 8. årgang afvikles i denne uge. 
Skoleledernes årsmøde. 
Skoleleder: 
Byggeriet er forsinket mindst 8 uger på grund af nogle 
jordbundsanalyser. Dermed forventes byggeriet at være 
færdigt ca. 1. januar 2020. Der er sket nogle mindre 
forbedringer af tegningerne over byggeriet, som 
medarbejderne præsenteres for snarest. 
Den solidariske model er blevet vedtaget i 
kommunalbestyrelsen. Skolerne hjælper hinanden, hvis de 
får tilflyttende elever til specialklasserne fra andre 
kommuner. 
Alle medarbejdere inviteres til MUS-samtaler i løbet af de 
næste måneder. 
Rejsegilde for børnehaven den 6.12. – primært for 
håndværkerne. 

  
  
103/18  
Orientering fra:  

a) medarbejderrepræsentanter Mellemtrinnet: 
Trivselsundersøgelsen fylder en del for medarbejderne. 
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Det, vi scorer lavt i (arbejdstempo), er forhold som vi ikke 
kan gøre noget ved. Derimod ligger tillid til ledelsen højt 
på Hærvejsskolen. Udfordrende, at det er svært at gøre 
noget ved de rammer, der er udstukket kommunalt – og 
som vi ikke selv kan gøre noget ved. Det er svært at sige, 
hvad der kan gøres for, at trivslen skal stige. 
Når man er presset og har meget travlt, så bliver 
omgangstonen mere skinger.  
Det er problematisk, at kommunen ikke sætter mål for 
trivslen.  
Overbygningen: 
Folk løber stærkt, og det kan være svært at nå at trække 
vejret i hverdagen. Lærerne kan mærke, at de skal 
undervise en lektion yderligere i forhold til sidste skoleår. 
I overbygningen fylder det noget, at der er en nedgang i 
elevtallet, hvilket har nogle konsekvenser for antal af 
medarbejdere. 
Vi er i dialog omkring, hvordan vi skaber en struktur i 
overbygningen, som passer til vores elevtal. Det er 
spændende. 
Indskolingen:  
Der er børn, der er bange for at cykle til skole, fordi der er 
dårlig belysning og mange ”humbler” på cykelstien. Forslag 
om, at man bruger den app, hvor man kan indberette 
dårlige trafikforhold til kommunen. 

b) forældrevalgte  
c) formanden Møde med formændene afholdes 27.11. Tema: Økonomi. 

Erfagruppe med deltagelse af formænd og næstformænd. 
Politikerne ønsker at deltage i mødet for at fortælle om, 
hvordan skolernes økonomi er sat sammen.  
Der står i styrelsesaftalen, at der skal holdes dialogmøder.  

  
  
104/18  
Præsentation af den udarbejdede 
Forandringsmodel. Modellen indgår i 
Virksomhedsaftalen, og skal 
fremsendes senest den 30. november 
2018 – (Pernille 30 min.) 

Orientering blev givet. 
 
 
 
Tilrettet Forandringsmodel er vedhæftet som bilag. 

Forandringsmodel 
Hærvejsskolen 12_1.docx

 

  

  
  
105/18  

Evt. revision af princip for klassekasser 
– Udsat punkt (Pernille 10 min.) 

Princippet blev revideret med følgende tilføjelser: 
- I overbygningen er der oprettet en støtteforening 

for overbygningen med en forretningsorden, der 
sikrer, at pengene kan indsættes på en bankkonto, 
der administreres af skolebestyrelsens formand og 
næstformand. 

- Evt. ikke-forbrugte midler vedrørende overskuddet 
fra skolefesten kan videregives til kommende 9. 
årgang. 

- Første indbetaling anbefales først indbetalt i 
slutningen af børnehaveklassen. 
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Princip for 
klassekasser 2018.doc

 

Det reviderede princip er vedhæftet som bilag. 

  
  

106/18  

PAUSE  
  

  

107/18  

Godkendelse af vejledende ferieplan 
for skoleåret 2019/20 og 20/21 – samt 
beslutning om hel lukkedag i SFO på 
Grundlovsdage (Flemming 10 min.) 

Høringssvaret angående grundlovsdag som en lukkedag i 
SFO bifaldes af skolebestyrelsen, da der ikke er ret mange 
børn, der bruger pasning Grundlovsdag. Dermed er det en 
dyr ordning, som ønskes afskaffet på grund af 
ressourceforbruget. 
Alternativet til en åben SFO vil være en sampasning et 
sted i kommunen.  
 
Skolebestyrelsen tiltræder de vejledende ferieplaner 19/20 
og 20/21. 

Vejledende 
ferieplaner 19-20 og 20-21.pdf

 

Punkt_12_Grundlovs
dag i SFO - høring_13-11-2018 21-56-30.docx

 

. 
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Orientering om afsendt høringssvar 
vedrørende Lokalplan 90-1 (Helle – 30 
min.) 

Det er vigtigt, at alle kan være her. Det er der plads i 
lokalplanen til. Trafikken skal kunne afvikles med 
sikkerhed for de bløde trafikanter. Det er betænkeligt, at 
der er mange bløde og hårde trafikanter, der skal ud til 
skolen samtidig især om morgenen.  
Lokalplanen er ikke tydelig nok i forhold til hensynet til de 
bløde trafikanter. 
Hvad har lokalplanen tænkt i forhold til de svage 
(handicaploven)? 
Skal vi gøre mere opmærksom på de trafikale udfordringer 
omkring Skovbrynet både morgen og eftermiddag? Der 
skal kigges på ankomstområdet og cykelstien.  
Der er flere andre end skolen, der giver udtryk for, at 
trafikforholdene omkring Skovbrynet er problematiske. 
Vi skal være aktive i forhold til trafikforholdene fremover. 
Forslag om, at nedsætte en arbejdsgruppe sammen med 
de andre interessenter. 
 
Henrik og Lasse deltager fra skolebestyrelsen i denne 
arbejdsgruppe. Skolen er initiativtager til at få afviklet det 
første møde i gruppen. 
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444567-18_v1_Offe
ntlig fremlæggelse af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 90...pdf

 

Lokalplan nr 
90-1_Hærvejsskolen.pdf

 

høringssvar lokalplan 
90.pdf
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Orientering om økonomiske udford-
ringer samt præsentation af mulige 
handlinger på såvel den korte som på 
den længere bane – Kommende 
prioriteringer samt konsekvenser for 
Budget 2019 vil indgå i møderne 
januar og februar 2019. Endvidere 
drøftes forhold, som kan medtages på 
formandsmødet den 27. november 
2018 (Flemming 20 min.) 

Forventet merforbrug i 2018. Forventet reduktion i budget 
2019. 
Ledelsen har italesat forslag til prioriteringer for MED-
udvalget.  
Der er ekstraordinært MED-udvalgsmøde den 3. december, 
hvor økonomien drøftes. 
Forventning om, at vi fra 2020 vil være i balance 
økonomisk. 
Orientering om overvejelser om besparelser på forskellige 
områder. 
 
Særlige belastninger på Hærvejsskolen: 
Inklusionsbudgettet holder ikke. Vi ekskluderer flere 
elever, end vi har budgetmæssig dækning for. Det bliver 
sværere og sværere for os økonomisk at kunne tilbyde 
eleverne et eksklusivt tilbud i specialområdet.  
Det bliver skolens ledelse nødt til at forholde sig til.  
Budgettet til skolen er fordelt delvis efter elevtal – og 
delvist efter de socioøkonomiske faktorer. Da 
Hærvejsskolens område ikke er belastet af de 
socioøkonomiske faktorer, betyder det, at 
budgettildelingen til inklusion er forholdsvist lav. 
Derudover har skolen haft mange udgifter til Sund Skole 
og God Skole. Begge dele er kommunale projekter, som vi 
ikke selv har haft mulighed for at fravælge. 
Det er en generel udfordring på kommunens skoler, at de 
er pressede på økonomien.  
 
På skolebestyrelsesmødet i januar går bestyrelsen i dybden 
med økonomien. 
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Drøftelse og tiltrædelse af forretnings-
orden for skolebestyrelsen ved 
Hærvejsskolen (Helle 10 min.) 

Forretningsorden er godkendt – og rettes endeligt til samt 
lægges på hjemmesiden. 
Tages med i årshjulet og drøftes en gang årligt. 
 
Revideret forretningsorden vedhæftet som bilag. 
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Forretningsorden 
skolebestyrelse.docx

 

 

  
  
112/18  
Eventuelt Der afholdes møde i ”dagsordengruppen” den 17. 

december 2018 – Vi modtager gerne input 
 
Punkter til næste møde: 

- Proces for arbejdet med visioner 
- Præsentation af indsatser på baggrund af 

Trivselsundersøgelsen 
- Ansøgning om forkortet skoledag i spec.klasserne 

på mellemtrinnet 
- Økonomi 

  
 Årshjul er vedhæftet:  

Bilag: 

Årshjul 2018.docx

 
 


